INTERNATIONAL
SEO
International søgemaskineoptimering (Search Engine Optimization, SEO) er et komplekst
tema. For at opnå den bedst mulige Google-ranking, må man sætte sig grundigt ind i SEO og
løbende holde sig opdateret på området. Derfor arbejder vi hos World Translation sammen med
en ekstern ekspert inden for SEO-rådgivning, søgeordsvalidering og andre SEOrelaterede ydelser.
Der findes ingen standardproces i forbindelse med et internationalt SEO-projekt, da processen
afhænger af bl.a. virksomhedstype, marked, konkurrencesituation og produkt. Derfor kan vores
SEO-ydelser også kombineres, så de giver mest mening til netop dit projekt. Det mest optimale
workflow finder vi i et tæt samarbejde med den enkelte kunde og vores SEO-partner. Vores
eksterne partner er i de fleste tilfælde en fast del af projektet.
Vi tilbyder vores kunder to forskellige slags SEO-ydelser: screening og lokalisering. Under
begge ydelser tilbyder vi desuden to forskellige pakker, der enten kan benyttes enkeltvis eller
kombineres på flere måder.

SCREENING
Med vores to screeningprodukter hjælper vi den enkelte kunde med at få mest muligt ud af
SEO-budgettet. SEO giver nemlig ikke nødvendigvis mening på alle markeder og i alle brancher.
Derfor sikrer vi med vores screeningprodukter, at I kun bruger SEO netop der, hvor SEO kan
skabe resultater for jer.
De to screeningprodukter kan kombineres: vi starter med at screene alle de markeder, I
overvejer at bruge SEO på. Derefter gennemfører vi, hvis relevant, den detaljerede screening af
udvalgte markeder, som I ifølge den indledende screening med fordel kan bruge SEO på.

INDLEDENDE
MARKEDSSCREENING
• A
 nalyse og vurdering af om
bestemte markeder egner sig til
SEO i jeres branche

DETALJERET SCREENING
• U
 dvælgelse af landingssider,
som skal SEO-optimeres
• E
 valuering af konkurrenters
vigtigste landingssider og
anbefaling af tiltag, der sikrer
jer bedre ranking end jeres
konkurrenter

Pris: 100 € pr. sprog

Pris: 175 € pr. sprog
eller
	
75 € pr. sprog
(efter gennemført
indledende screening)

LOKALISERING
Når I har defineret jeres SEO-relevante markeder samt hvilke landingssider og søgeord I vil
lokalisere, hjælper vi med selve lokaliseringen. Også her tilbyder vi to forskellige pakker, som
kan tilpasses i forhold til jeres egen medvirken i forbindelse med validering og udvælgelse af de
søgeordsalternativer, vores SEO-oversættere foreslår.

SEO-LOKALISERING
– MED VALIDERING

SEO-LOKALISERING
– UDEN VALIDERING

Lokalisering af søgeord,
metatekster og brødtekster

Lokalisering af søgeord,
metatekster og brødtekster

• S
 EO-oversætter lokaliserer
søgeord og foreslår alternativer
på samme niveau

• S
 EO-oversætter lokaliserer
søgeord og foreslår alternativer
på samme niveau

• S
 EO-partner validerer søgeord
og stiller rankingresultater til
rådighed

• K
 unden validerer søgeordene
og udvælger de søgeord, der
skal anvendes

• O
 versætter og/eller kunde
udvælger søgeord på baggrund
af rankingresultaterne

• S
 EO-oversætter oversætter
metatekster og brødtekster,
anvender de udvalgte
søgeord og overholder
længdebegrænsninger

• S
 EO-oversætter oversætter
metatekster og brødtekster,
anvender de udvalgte
søgeord og overholder
længdebegrænsninger
Pris: 7,50 € pr. søgeord

Pris: 4 € pr. søgeord

WORKFLOWSCENARIER
De to screeningpakker og de to lokaliseringspakker kan kombineres på forskellige måder,
afhængigt af jeres specifikke situation. Vores specialiserede SEO-projektledere fører en tæt
dialog med jer omkring jeres behov og ønsker til SEO-processen. Der er mange muligheder nedenfor finder I tre forslag til potentielle workflows:

SCENARIE 1
En stor global virksomhed planlægger en ny global hjemmeside på 30 sprog. Virksomheden har brugt meget tid
og mange penge på at SEO-optimere den danske hjemmeside og ønsker at SEO-optimere sprogversionerne til
alle sine markeder.
VI ANBEFALER:

INDLEDENDE
MARKEDSSCREENING,
30 MARKEDER

DETALJERET
SCREENING
AF UDVALGTE
SPROG

SEO-LOALISERING
– MED VALIDERING
AF UDVALGTE
SPROG

Den indledende markedsscreening viser, på hvilke markeder SEO ville give mening. Resultatet af den indledende
screening kunne f.eks. vise at de to næste skridt kun er relevante for 10 ud af de 30 sprog. Denne proces hjælper
altså virksomheden med at koncentrere sig om SEO der, hvor det giver mening - hvilket i sidste ende sparer
virksomheden både tid og penge.

SCENARIE 2
En global virksomhed planlægger en ny hjemmeside på 15 sprog. Virksomheden har omfattende SEO-kendskab
in-house og har allerede beskæftiget sig intensivt med SEO og markedsforskning.
VI ANBEFALER:

INDLEDENDE
MARKEDS-SCREENING,
15 MARKEDER

SEO-LOKALISERING
– UDEN VALIDERING
AF UDVALGTE SPROG

Også her viser den indledende markedsscreening, på hvilke markeder SEO ville give mening for virksomheden.
Da virksomheden har SEO-eksperter blandt sine ansatte, anbefaler vi at virksomheden selv gennemfører den
detaljerede screening og validering af søgeord. Resultatet af den indledende screening vil vise, hvilke markeder
virksomheden skal koncentrere sig om.

WORKFLOWSCENARIER
SCENARIE 3
En global virksomhed planlægger en ny global hjemmeside. Den nuværende hjemmeside findes på seks
sprog, hvoraf fem er SEO-optimeret og viser gode resultater. Den nye hjemmeside skal være tilgængelig på de
samme seks sprog, men skal indeholde flere landingssider. Den vil altså have flere søgeord end den nuværende
hjemmeside.
VI ANBEFALER:

SEO-LOKALISERING
– MED VALIDERING

I dette tilfælde er det overflødigt med en indledende markedsscreening, da virksomheden allerede kender de
SEO-relevante markeder. Vi anbefaler, at vi tager os af lokalisering og validering af søgeord samt oversættelse af
metatekster og brødtekster.
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